
Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

 

Zespół Szkół Agro- Technicznych         Data wpływu: ………………………………...... 

im. Wincentego Witosa w Ropczycach 

ul. Mickiewicza 13 

39-100 Ropczyce 

WNIOSEK 

o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

 

………………………………………………. 
Miejsce pracy 

 

………………………………………………. 
Adres zamieszkania 

 

I. Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki  

w wysokości ……………………………… zł z przeznaczeniem na: 

1.na budowę domu jednorodzinnego, mieszkania w domu wielorodzinnym oraz zakup domu lub 

mieszkania – do wysokości 15 000 złotych – po złożeniu wniosku wraz z pozwoleniem na budowę  

i kosztorysem lub umową kupna - sprzedaży, 

2.na remont mieszkania lub domu – do wysokości 10.000 złotych – po złożeniu wniosku wraz  

z skróconego kosztorysu z wyszczególnieniem prac do wykonania, 

3.na remont domu/mieszkania – do wysokości 8.000 złotych – po złożeniu wniosku.  

 

Ad. 1. Dotyczy pożyczki na budowę domu, mieszkania. 

Posiadam zezwolenie na budowę własnego domu nr zezwolenia …………… z dnia 

…………………… wydane przez …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Koszt budowy wynosi według kosztorysu …………………………………………………................ 

Do wniosku załączam pozwolenie na budowę, kosztorys lub umowę kupna-sprzedaży potwierdzoną 

przez notariusza. 

Ad. 2. Dotyczy pożyczki na remont mieszkania lub domu 

Koszt remontu domu/mieszkania wynosi …………………………………………………………. zł.  

Do wniosku załączam skrócony kosztorys z wyszczególnieniem prac do wykonania.  

Ad. 3. Dotyczy pożyczki remont domu lub mieszkania. 

Koszt remontu wynosi: ………………………………………………….………………………… zł. 

 

II.  Wysokość dochodu netto na jednego członka rodziny wynosi …………….………………...…… zł. 

(należy brać pod uwagę dochód ze wszystkich źródeł utrzymania). 

Miesięcznie posiadam na utrzymaniu łącznie …………………….. osób. 

III. Oświadczam, że korzystałem/łam/ nie korzystałem/łam* z pożyczki z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych.  



IV. Przyznaną pożyczkę zobowiązuję się spłacić w ratach miesięcznych przez okres 1 roku*  

2 lat* 3 lat* 4 lat* do dnia ………………………  

V.  Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony spłata ostatniej raty 

pożyczki przypada w ostatnim miesiącu trwania zatrudnienia. 

 

* niepotrzebne skreślić                 

 

……………………………….                                                                                    

                                                                                                                                                            /Data i podpis wnioskodawcy/  

V.  Zaświadcza się, że Pan (Pani) …………………………………………… jest zatrudniony/a na 

stanowisku ……………………………………… na podstawie umowy o pracę na czas określony 

do dnia ……………………………….………. /na czas nieokreślony. Wysokość uposażenia wynosi 

…………………….… zł.  

 

……………………………………………….. 

                     /potwierdza zakład pracy/ 

 

VI. Zaświadcza się, że Pan (Pani) …………………………………. jest emerytem/rencistą Zespołu 

Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach. 

 

……………………………………… 

                       /potwierdza zakład pracy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3a do Regulaminu ZFŚS 

 

 

 

Ocena formalna wniosku w/ s przyznania pożyczki z ZFŚS 

 

Ropczyce, ………………………………. 

Zespół roboczy stwierdza, że złożony wniosek jest kompletny/ niekompletny*, spełnia/nie spełnia* 

wymogi formalno-prawne i przedkłada Pracodawcy w celu przyznania/nie przyznania* 

świadczenia socjalnego z ZFŚS. 

Podpisy członków Zespołu roboczego: 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Uzgodnienie ze związkami zawodowymi 

 

Uzgodniono/ nie uzgodniono*: 

1. Prezes Ogniska ZNP w ZSA- T:  ......................................................................... 

(podpis i pieczęć) 

 

2. Przewodniczący Koła Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania w ZSA-T: ……………………………… 

                                                                                   (podpis i pieczęć) 

 

Decyzja Pracodawcy o przyznaniu/nie przyznaniu* pożyczki z ZFŚS 

Decyzją Dyrektora ZSA-T w uzgodnieniu z Zarządem Ogniska ZNP i Kołem 

Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

i Wychowania przyznano/nie przyznano* Pani/ Panu pożyczkę z ZFŚS w wysokości 

……………… zł (słownie: ………………………………………………………………..)  

z przeznaczeniem na ………………………………………………….…………………….. 

i na warunkach ustalonych w umowie zawartej wg zasad ustalonych w Regulaminie 

ZFŚS i obowiązujących przepisach. 

Uzasadnienie odmowy przyznania pożyczki: 

…………………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………….................... 

 

…………………………………. 

                                               /pieczęć i podpis Dyrektora/ 

*niepotrzebne skreślić 


